
 

Som aktivitetsmedarbejder i LEGOLAND® er din fornemmeste opgave at skabe uforglemme-
lige og magiske øjeblikke for vores vigtigste gæster – nemlig børnene. Du er vores WAUW, og 
du repræsenterer den magi, som LEGOLAND er kendt for. Som byggehelt vil facilitering og den 
kreative tilgang til leg fylde en del af din hverdag, hvor du som forlystelseshelt er mere til fart og 
spænding. Altid er du den professionelle, der via et godt overblik tager ansvar for såvel gæster 
som kolleger, således at sikkerheden altid er i top. 

I jobbet vil du komme til at arbejde i et spændende, professionelt og internationalt miljø, hvor du 
både vil have kontakt med børnefamilier og konferencegæster. Uanset om du foretrækker at skabe 
de gode oplevelser over telefonen i vores Booking & Servicecenter eller i det direkte møde med 
gæsten som receptionist ved vores overnatningssteder, så har vi jobbet til dig. Som receptionist 
vil du også have mulighed for natarbejde, hvor arbejdstiderne er kl. 22.00 – 07.00. 

I vores butik på LEGOLAND® Holiday Village handler vi med dagligvarer, campingudstyr, isenkram, 
LEGO® æsker og meget andet. Din primære arbejdsfunktion er ekspedition af gæster, opfyldning 
af butik samt varemodtagelse. Vores gæster kommer fra hele verdenen, og din dagligdag i vores 
butik vil på mange måder udover salg også handle om at hjælpe vores besøgende med din viden 
om nærområdet og LEGOLAND. 

I vores Mad & Drikke-afdeling i LEGOLAND® er du med til at give fantastiske oplevelser i børne-
højde ved en af vores restauranter, ishuse og kaffehuse. Vi søger medarbejdere i alle aldersgrupper 
fra 15 år, uanset om du har lyst til et seniorjob et par dage om ugen, har et sabbatår, går i skole 
eller har lyst til et fedt studiejob. 

Hos Butikkerne & Informationen kan du arbejde som sælger i verdens største LEGO® shop eller i én 
af vores ni andre butikker. Du kan også arbejde som billetsælger, kontrollør eller som med arbejder 
i vores information. Fælles for alle funktioner er det forventeligt, at du er resultatorienteret, et 
konkurrencemenneske, elsker god service og altid er smilende – også når der er travlt.

Vi bygger oplevelser i verdensklasse! Uanset om du ønsker at sørge for en skinnende ren opvask, 
lave lækker mad eller at møde gæsterne i fronten. Vi sætter gæsterne i højsædet, og du vil blive 
en del af et dynamisk team, hvor der altid er fart på.

Som rengøringsmedarbejder i LEGOLAND® bliver du en del af et travlt, men sjovt fællesskab, 
der alle løfter i flok og sikrer, at alle vores gæster møder en høj rengøringsstandard. Du vil få 
 for nøjelsen og muligheden for at kunne komme rundt i alle kroge af parken, Hotel LEGOLAND, 
Castle Hotel og LEGOLAND Holiday Village. Rengøringsopgaverne kan indeholde alt fra både 
en  afrejserengøring i en hytte, et værelse eller et konferencelokale, til rengøring af vores mange 
 restauranter, fællesarealer og toiletter. Vi tilbyder derfor også mange forskellige sammensætninger 
af opgaver og timer inkl. natarbejde.

Som medarbejder ved Fejer og P-vagter vil du arbejde rundt i parken med forskellige opgaver 
inden for renholdelse, affaldshåndtering og gæsteservice med afrydning og aftørring. Der vil for 
nogle være opgaver på parkeringspladserne, hvor vi vejleder, guider, vedligeholder arealerne og 
sørger for driften af parkeringssystemerne. 
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